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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Keuangan merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Setiap perusahaan 

memperhatikan kondisi keuangannya baik perusahaan besar ataupun perusahaan 

yang kecil, hal tersebut dikarenakan dengan perkembangan bidang usaha yang 

semakin maju dan ketatnya persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan 

lainnya. Perusahaan ataupun kegiatan usaha selalu berhati-hati dalam menjaga 

keberlangsungan perusahaan serta untuk mempertahankan popularitas perusahaan 

baik dalam menghadapi persaingan maupun untuk memperluas usaha sehingga 

dapat memperkuat pasar. Oleh karena itu diperlukan untuk mengetahui kinerja 

perusahaan. untuk mengetahui dengan tepat kinerja perusahaan maka diperlukan 

analisis yang tepat 

Memaksimumkan nilai perusahaan yang tercermin dalam sebuah ukuran 

kinerja, dimana kinerja perusahaan merupakan salah satu dasar dari keberhasilan 

perusahaan. kinerja perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kondisi perekonomian dalam suatu industri. Salah satu industri 

yang mempunyai persaingan yang sangat ketat dipasar adalah industri rokok. Dari 

pasang surut perusahaan rokok selama ini yaitu ketika Indonesia mengalami krisis 

ekonomi yang meningkat membuktikan bahwa perusahaan rokok tidak 

terpengaruh terhadap krisis ekonomi, industri rokok juga mempunyai peran 

penting dalam perekonomian saat ini sebagai perusahaan dengan sistem 

operasional padat karya. 
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Industri rokok cukup banyak menghadapi rintangan sebagian kalangan 

menganggap rokok sebagai penyebab timbulnya penyakit, terutama pihak 

pemerintah yang mengeluarkan pera turan yang membatasi ruang gerak industri 

rokok. Salah satu dari peraturan UU penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 46 

ayat (3) huruf c melarang promosi rokok yang menggambarkan atau 

memperagakan penggunaan rokok, setiap penayangan iklan di beberapa statsiun 

televisi dibatasi pada jam-jam tertentu. Disamping itu pemerintah terus menaikan 

biaya cukai rokok untuk menambah pendapatan pemerintah. 

Oleh karena itu agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang, perusahaan 

harus mencermati kondisi dan kinerja perusahaan maka diperlukan suatu analisis 

yang tepat, yang menilai sejauh mana tingkat kekuatan ataupun kesehatan, maka 

sebaiknya manajer keuangan dapat menilai dan menganalisis kinerja keuangan 

dari perusahaannya. Kinerja perusahaan dapat terlihat melalui laporan keuangan 

yang berisi informasi mengenai data-data keuangan. Dengan menganalisis laporan 

keuangan akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam memilih dan 

mengevaluasi.  

Berdasarkan hasil penjajakan yang dilakukan peneliti pada tahun 2012 sampai 

tahun 2016 perusahaan PT. Gudang Garam Tbk. hampir tidak mengalami 

penurunan pada laba bersihnya, untuk PT. HM Sampoerna Tbk. pada tahun 2013 

ke tahun 2014 mengalami penurunan pada laba bersihnya dan tahun selanjutnya 

laba bersihnya meningkat. Dari keempat perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia hanya PT. Bentoel International Investama Tbk. yang mengalami 

kerugian setiap tahunnya dari tahun 2012-2016. Sedangkan pada perusahaan PT. 
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Wismilak Inti Makmur Tbk. dari tahun 2012-2016 mengalami fliktuasi. 

Perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri rokok terkemuka di Indonesia 

dan menjadi perusahaan go public yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

melalui akses www.idx.co.id dan www.sahamok.com menunjukan bahwa 

mengalami penurunan dan kerugian pada laba bersihnya. 

Tabel 1.1 Laba bersih PT. Gudang Garam Tbk, PT. HM Sampoerna Tbk, 

PT. Bentoel International Investama Tbk, PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. 

Tahun 2012-2016 

 

 

Tahun 

PT. Gudang 

Garam Tbk. 

PT. 

Handjaya 

Mandala 

Sampoerna 

Tbk. 

PT. Bentoel 

International 

Investama 

Tbk. 

 

PT. 

Wismilak 

Inti Makmur 

Tbk. 

2012 4,068,711 9,945,296 (323,351) 77,301 

2013 4,383,932 10,818,486 (1,042,068) 132,322 

2014 5,395,293 10,181,083 (2,278,718) 112,304 

2015 6,452,834 10,363,308 (1,638,538) 131,081 

2016 6,672,682 12,762,229 (2,085,811) 106,290 

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2017 
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Dapat dilihat dari tabel atau diagram di atas menunjukan bahwa laba bersih 

yang ada di PT. Bentoel International Invesma Tbk. mengalami kerugian dari 

tahun ke tahun, dan kerugiannya pun selalu meningkat. Sedangkan untuk PT. HM 

Sampoerna Tbk. dan PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. mengalami fluktuasi dari 

tahun ke tahunnya. Dan hanya satu perusahaan yang mengalami peningkatan pada 

laba bersihnya yaitu PT. Gudang Garam Tbk. 

Penilaian kinerja merupakan metode untuk mengawasi kegiatan operasi 

perusahaan. Metode penilaian kinerja tersebut dapat membantu pihak manajemen 

dalam mengambil keputusan sesuai tujuan yang telah ditetapkan serta berperan 

dalam menentukan strategi apa yang akan diambil perusahaan. Oleh karena itu, 

kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas kebijaksanaan manajemen 

yang diambil, maka untuk menilai kinerja keuangan perusahaan perlu melakukan 

analisis laporan keuangan menggunakan analisis rasio keuangan. Sehingga 

peneliti menjadi tertarik untuk menganalisis laporan keuangan keempat 

perusahaan tersebut dengan judul “ANALISIS PENILAIAN KINERJA 

KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN 

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN (Studi Kasus pada PT. Gudang 

Garam Tbk, PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk, PT. Bentoel 

Internasional Investama Tbk, PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)” 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 



 

5 
 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melihat bahwa perolehan laba yang 

di hasilkan oleh PT. HM Sampoerna Tbk. dan PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. 

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari rasio 

profitabilitas perusahaan tersebut melampaui rata-rata industri yang artinya kedua 

perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik, karena perusahaan ini 

tidak bisa memenuhi hutang yang sudah jatuh tempo. Sedangkan untuk PT. 

Bentoel International Invesma Tbk. mengalami kerugian setiap tahunnya dan hasil 

rasio profitabilitas pun mendapatkan hasil dibawah standar, yang artinya 

perusahaan ini memiliki kinerja yang tidak baik, karena perusahaan ini tidak 

mampu mengelola assetnya secara baik. Hanya PT. Gudang Garam Tbk. yang 

mengalmi peningkatan pada laba bersih yang diperoleh, padahal kemampuan 

mendapatkan laba merupakan hal yang penting bagi perusahaan. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang akan dianalisis oleh penulis adalah: 

1.2.2.1 Bagaimana analisis kinerja keuangan PT. Gudang Garam Tbk. PT. HM 

Sampoerna Tbk. PT. Bentoel International Investama Tbk. PT. Wismilak 

Inti Makmur Tbk. jika dinilai dengan menggunakan perhitungan rasio 

likuiditas periode 2012-2016? 

1.2.2.2 Bagaimana analisis kinerja keuangan PT. Gudang Garam Tbk. PT. HM 

Sampoerna Tbk. PT. Bentoel International Investama Tbk. PT. Wismilak 

Inti Makmur Tbk. jika dinilai dengan menggunakan perhitungan rasio 

solvabilitas periode 2012-2016? 



 

6 
 

 

1.2.2.3 Bagaimana analisis kinerja keuangan PT. Gudang Garam Tbk. PT. HM 

Sampoerna Tbk. PT. Bentoel International Investama Tbk. PT. Wismilak 

Inti Makmur Tbk. jika dinilai dengan menggunakan perhitungan rasio 

aktivitas periode 2012-2016? 

1.2.2.4 Bagaimana analisis kinerja keuangan PT. Gudang Garam Tbk. PT. HM 

Sampoerna Tbk. PT. Bentoel International Investama Tbk. PT. Wismilak 

Inti Makmur Tbk. jika dinilai dengan menggunakan perhitungan rasio 

profitabilitas periode 2012-2016? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.1.1 Untuk mengetahui analisis kinerja keuangan PT. Gudang Garam Tbk. PT. 

HM Sampoerna Tbk. PT. Bentoel International Investama Tbk. PT. 

Wismilak Inti Makmur Tbk. jika dinilai dengan menggunakan perhitungan 

rasio likuiditas periode 2012-2016. 

1.3.1.2 Untuk mengetahui analisis kinerja keuangan PT. Gudang Garam Tbk. PT. 

HM Sampoerna Tbk. PT. Bentoel International Investama Tbk. PT. 

Wismilak Inti Makmur Tbk. jika dinilai dengan menggunakan perhitungan 

rasio solvabilitas periode 2012-2016. 

1.3.1.3 Untuk mengetahui analisis kinerja keuangan PT. Gudang Garam Tbk. PT. 

HM Sampoerna Tbk. PT. Bentoel International Investama Tbk. PT. 

Wismilak Inti Makmur Tbk. jika dinilai dengan menggunakan perhitungan 

rasio aktivitas periode 2012-2016. 
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1.3.1.4 Untuk mengetahui analisis kinerja keuangan PT. Gudang Garam Tbk. PT. 

HM Sampoerna Tbk. PT. Bentoel International Investama Tbk. PT. 

Wismilak Inti Makmur Tbk. jika dinilai dengan menggunakan perhitungan 

rasio profitabilitas periode 2012-2016. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

untuk penelitian lebih lanjut dan dapat memberikan kontribusi dari segi pemikiran 

dan ilmu pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan pada PT. Gudang 

Garam Tbk. PT. HM Sampoerna Tbk. PT. Bentoel International Investama Tbk. 

PT. Wismilak Inti Makmur Tbk. dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat: 

1.3.2.2.1 Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan 

mendalam mengenai analisis kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan 

analisis rasio sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu-ilmu yang telah didapatkan 

pada Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan dan 

dapat memberikan bantuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah kinerja keuangan yang terjadi di perusahaan. 
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1.3.2.2.3 Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan 

wawasan bagi pembacanya mengenai analisis laporan keuangan. Selain itu, 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur sub sektor rokok 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Namun karena 

keterbatasan jarak, waktu, serta ketersediaan informasi yang lebih mudah, maka 

pengambilan data ini didasarkan pada data sekunder yaitu berupa laporan 

keuangan perusahaan yang di dapat dari situs website BEI (www.idx.co.id). Bursa 

Efek Indonesia yang berlokasi di Jakarta di Menara I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-

53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia. 

1.4.2 Lamanya Penelitian 

Jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih sepuluh 

bulan terhitung dari bulan Oktober 2017 sampai juli 2018. Dimana selama kurun 

waktu tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari 

persiapan penelitian sampai dengan pengujian.  

http://www.idx.co.id/

